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a Bizottság elnöke
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja
a Bizottság tagja

A Bizottsági ülésen részt vettek:
Némedi Lajos
Scher Ágota
Horváthné Csere Anikó
Dr. Dancs Judit
Rompos Gabriella
Polhammer Kálmán
Köcski Károly
Ferenczy Gábor
Vassné Bodnár Viktória
Józsa Tamás
Kovács Zoltán
Borbás Tamás
Schmidt István
Limbacher Gábor

alpolgármester
irodavezetı
csoportvezetı
önkormányzati csoportvezetı
irodavezetı
VKSZ Zrt igazgatója
VKSZ Zrt kéményseprıi részleg vezetıje
Pro Veszprém Kft ügyvezetı igazgatója
ügyintézı
kabinetfınök, csoportvezetı
irodavezetı
VKSZ Zrt részérıl
irodavezetı
Laczkó D. Múzeum igazgatója

Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 5 tag jelen van, így a
Bizottság határozatképes. Távol van Mihályi Balázs és Kolcsár Zoltán bizottsági
tag. Kérdezte jelenlévıket, hogy a meghívóban szereplı napirendekhez az
elıterjesztést mindenki megkapta-e, volt-e idejük áttekinteni? Amennyiben igen,
kéri foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

247/2013. (XII. 11.) számú határozata
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2013. december 11-i ülésének
napirendjérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága jelen ülés napirendjét a következık szerint fogadja el:
1. Veszprém Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyőlésének a 2013. évi
költségvetésrıl szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása, az
Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása;
döntés az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl és elızetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester

2. A.) A kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási
szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése és új közszolgáltatási
szerzıdés elfogadása
B.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 56/2012. (XI. 30.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Elıterjesztı:

Némedi Lajos alpolgármester

3. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Elıterjesztı:

Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi ellenırzési terve
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester
Dr. Mohos Gábor jegyzı

5. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014. I. félévi
munkatervének jóváhagyása
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester
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6. Kötelezettségvállalás önerı biztosítására Veszprém, Erzsébet sétány 1. sz. (5054
hrsz) alagsorában „Régészeti látványtár megvalósítása a Laczkó Dezsı
Múzeumban” címő projekthez
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester

7. A Swing-Swing Kft-vel megkötött szolgáltatásvásárlási szerzıdéssel kapcsolatos
megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester

8. Vis maior támogatás igénylése a 2013. november 30-i tőzkár miatt a veszprémi
Bakonyi Tájházban keletkezett vis maior károk helyreállításával kapcsolatban
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester

9. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „VKSZ”
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt között kötendı távhıszolgáltatással
kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdésrıl
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester

10. Veszprém Megyei Jogú
koncepciójának elfogadása
Elıterjesztı:

Város

Önkormányzata

bérlakás

gazdálkodási

Porga Gyula polgármester

11. Együttmőködési megállapodás jóváhagyása az Invitel Távközlési Zrt-vel „WIFI”
pont üzemeltetése tárgyában
Elıterjesztı:

Brányi Mária alpolgármester

12. A Magyar Állam tulajdonában lévı, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ vagyonkezelésében lévı ingatlanok ingyenes önkormányzati
tulajdonba kerülésének kezdeményezésérıl hozott közgyőlési határozatok
módosítása
Elıterjesztı:

Brányi Mária alpolgármester

13. A Veszprém, Kabay János utca 4716/1 hrsz alatti ingatlan (Ady Endre utca
felıli telekrész) ajándékozási elıszerzıdésének megszüntetése
Elıterjesztı:

Brányi Mária alpolgármester
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14. Döntés Márkó és Bánd településekkel kötendı együttmőködési megállapodásról
a „Hivatásforgalmi kerékpárút hálózat fejlesztése a térségi elérhetıség
javításához, a 8. számú fıközlekedési út tehermentesítése érdekében” címő
pályázat megvalósítása tárgyában
Elıterjesztı:

Brányi Mária alpolgármester

15. Beszámoló a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2013. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester

16. Beszámoló a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft 2013.
évi város-rehabilitációs tevékenységérıl
Elıterjesztı:

Brányi Mária alpolgármester

17. Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft ügyvezetı
igazgatójának megválasztásáról
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester

18. Tájékoztató a 2013. évi nemzetközi kapcsolatokról
Elıterjesztı:

Porga Gyula polgármester

19. Pénzügyi és Költségvetési
meghatározása
Elıterjesztı:

Bizottság

2014.

I.

félévi

munkatervének

Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

20. Egyebek
Az
elıterjesztések
az
alábbi
portálon
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/önkormanyzat/
eloterjesztesek

rendelkezésre
álltak:
bizottsagok/bizottsagi-

Nagy Piroska, a Bizottság elnöke tájékoztatta jelenlévıket, miszerint a
meghívóban szereplı napirendtıl el fognak térni. Némedi Lajos alpolgármester úr
napirendjét veszik elsıként. Azt követıen, tekintettel Ferenczy Gábor ügyvezetı
igazgató úr jelzésére, - miszerint még sok teendıje van, - a Pro Veszprém Kft
kapcsolatos kettı elıterjesztés következik, majd a többi napirend kerülne
megtárgyalásra. Amennyiben jelenlévık az elmondottakkal egyetértenek, ezt a
sorrendet követné a Bizottság.
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Jelenlévık részérıl nem merült fel ellenvetés.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. A.)A kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásra kötött
közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı
megszüntetése és új közszolgáltatási szerzıdés elfogadása
B.)Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló
56/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének módosítása
Elıterjesztı: Némedi Lajos alpolgármester
Némedi Lajos alpolgármester nem kívánta az elıterjesztést kiegészíteni.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket, foglaljanak állást az elıterjesztéssel,
valamint az 1. számú határozati javaslattal kapcsolatban, mely a kéményseprıipari közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerzıdés közös
megegyezéssel történı megszüntetésérıl szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

248/2013. (XII. 11.) számú határozata
az „A.)A kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásra kötött
közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı
megszüntetése és új közszolgáltatási szerzıdés elfogadása
B.)Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 56/2012. (XI. 30.)
önkormányzati rendeletének módosítása” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az „A.) A kéményseprı-ipari
közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel
történı megszüntetése és új közszolgáltatási szerzıdés elfogadása, B.)Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a kéményseprı-ipari
közszolgáltatásról szóló 56/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének
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módosítása” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati
javaslat, - mely a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására kötött
közszolgáltatási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetésérıl szól elfogadását.
A Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket foglaljanak állást az elıterjesztéshez
tartozó 2. számú határozati javaslattal kapcsolatban, mely a kéményseprı-ipari
közszolgáltatás ellátására új közszolgáltatási szerzıdés elfogadásáról szól.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

249/2013. (XII. 11.) számú határozata
a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására új közszolgáltatási
szerzıdés elfogadásáról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a kéményseprı-ipari közszolgáltatás
ellátására új közszolgálati szerzıdés elfogadásáról szóló határozati javaslatot. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó 2. számú
határozati javaslat, - mely a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátására új
közszolgáltatási szerzıdés elfogadásáról szól – elfogadását.
A Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket foglaljanak állást az elıterjesztéshez
tartozó, a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 56/2012. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

250/2013. (XII. 11.) számú határozata
a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 56/2012. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetrıl
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról
szóló 56/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó
rendelet-tervezet, - mely a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 56/2012.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szól – elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

2. Beszámoló a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetésösztönzı Kft 2013. évi város-rehabilitációs tevékenységérıl
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Józsa Tamás irodavezetı és Ferenczy Gábor, a Pro Veszprém Kft ügyvezetı
igazgatója nem kívánt az elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítéssel élni.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: A Hangvillában volt egy tájékoztató, egy
kivetítéses anyag errıl is. Összefoglalóképpen a Pro Veszprém Kft belvárosi
rehabilitációs projektjérıl, annak minden bonyolult folyamatáról, illetve
eredményességérıl. Ez nagyon szépen mutatta, hogy milyen nagyszerő munka
folyt, illetve megítélésénél, mindenkinek saját véleménye kialakításánál –
gondolja ı – szerepet játszik a saját ízlése. Tényként elkönyvelhetı, a város
szépen fejlıdött és ez is azt mutatja, hogy egy ekkora nagy beruházást a város
hosszú évek után most elıször bonyolított le. Számára egy kicsit probléma volt
mindig, hogy ilyenkor a felelısség a városé vagy pedig a Kft-é? Természetesen
úgy gondolja, hogy ez közös volt, habár ilyenkor – gondolja – lehettek vitás
kérdések, hosszú egyeztetések. Annyit kérdezne Igazgató úrtól, vagy Schmidt
István irodavezetı úrtól, hogy ezt hogyan hidalták át? Arra gondol, hogy nem
látott nagyon példát a városfejlesztésben, amely ekkora beruházással járt, sok
résztvevıvel , a sok egyeztetést hogyan sikerült megoldani?
Ferenczy Gábor, a Pro Veszprém Kft ügyvezetı igazgatója: Valóban így van,
ez a veszprémi város-rehabilitációs program a maga nemében az országban a
legnagyobb és legbonyolultabb. Ennyi résztvevı sehol sem volt, sıt közel ennyi
sem, 27 konzorciumi partnerrel vágtak bele a projektbe. Ha mindent
összeszámol, akkor 23 projektelembıl állt, aminek nagy része teljesen különálló
egymástól, pl. Hangvilla, parkolóház, stb. Nyilvánvalóan ez nagyon nagyszámú
egyeztetést, megbeszélést, közös döntések meghozatalát is jelentette, és úgy ítéli
meg, hogy az igazi része a közterületi elemek tekintetében eljáró, a Polgármesteri
7

Hivatal szakember gárdáját érintette. Ez igaz a konzorciumi partnerek
képviselıivel, s természetesen a kiépített projektelem megvalósítása tekintetében
akár a hatóságokra is. Hatalmas kör volt, mellyel a kapcsolatot folyamatosan
tartani kellett, s nem utolsósorban a közremőködı szervezet és az irányító
hatóság képviselıivel, illetıleg még most is tartani kell a kapcsolatot, hisz el kell
számolni. A munka dandárján túl vannak, de azért még a zárás feladatai hátra
vannak. Bízik benne, hogy azt is sikeresen befejezik.
Schmidt István irodavezetı: Sok kiegészítése nincs. Lehetne a beruházásról
órákat mesélni, arról, hogy az elmúlt években mennyi feladatot sikerült
végrehajtani. Tényleg nagyon szoros együttmőködésre, problémamegoldó
készségre, gyors reagálásra volt szükség a projekt végrehajtásához. Nehéz volt a
partnereket összefogni. A Pro Veszprém Kft-vel való napi együttmőködésre –
szó szerint napi, mivel szombat-vasárnapot is érintett – volt szükség. Ennek
köszönhetı, hogy sikerült a feladatot végrehajtani. Megfelelı és tanulságos
projektvégrehajtás volt, a Smaragd végrehajtásában is ennek tükrözıdnie kell,
annak érdekében, hogy az is sikeresen záruljon.
Baumgartner Lajos, a Bizottság tagja: Mindenki emlékezhet az elızményekre,
amikor voltak vitás kérdések, hogy mennyire jó maga a gazdasági társaság. A Pro
Veszprém Kft képes-e ennek a feladatnak a végrehajtására? Szerencsére
bebizonyosodott, hogy igen, képes a feladat végrehajtására és képes volt arra,
hogy ilyen nagyszámú konzorciumi tagot összefogjon, azt megfelelı módon
koordinálja. Mindenképpen szeretne köszönetet mondani a Pro Veszprém Kftnek. Természetesen ehhez elengedhetetlen volt a Hivatal munkatársainak
segítsége is, mert azért emlékezhetnek rá, hogy voltak nehézségek, amit hál’ isten
sikerült közösen, együtt leküzdeni. Bízik abban, hogy a kínai gránitnak az erezete
az elkövetkezendı idıszakban megfelelı módon fog kanyarogni a gránitokba,
nem lesz ilyen jellegő gond és a garanciális idıszak, ami majd elkövetkezik, egy
év múlva bebizonyítja, hogy jó minıségő munkát végzett a kivitelezı. Ahogy
Igazgató úr említette azzal, hogy a munka befejezıdött számukra még nem
fejezıdött be, hisz nagyon sok munka van hátra, hiszen egy projektet kell
elszámolni. Itt még lesznek újabb kérdések, amit meg kell válaszolni. Jelezné
– mielıtt kérdés lenne, akár a következı napirenddel kapcsolatosan -, hogy a
társaság Felügyelı Bizottsága a jövı héten fogja tárgyalni mindként anyagot.
Azért jelzi, mert Elnök Asszonynak látja a szemében a kérdést, ezért szerette
volna elırevetítetni, hogy a Felügyelı Bizottság is meghozza e kérdéskörökben
döntéseit.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Köszöni Baumgartner úrnak, mint a
Felügyelı Bizottság elnökének a tájékoztatását. Természetes, hogy a projekt
lezárásának utolsó fázisa a pénzügyi beszámolók, elszámolások elkészítése. Ez is
nagyon fontos feladat.
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket, foglaljanak állást az
elıterjesztéssel, valamint a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

251/2013. (XII. 11.) számú határozata
a „Beszámoló a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı
Kft 2013. évi város-rehabilitációs tevékenységérıl” tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Beszámoló a Pro Veszprém
Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft 2013. évi város-rehabilitációs
tevékenységérıl” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

3. Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı
Kft ügyvezetı igazgatójának megválasztásáról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Józsa Tamás irodavezetı nem kívánt az elıterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítéssel élni, kérte a Bizottság tagjait támogassák az elıterjesztést.
Baumgartner Lajos, a Bizottság tagja: Nem szeretné megelılegezni a Felügyelı
Bizottság döntését, mint képviselı szeretné figyelmébe ajánlani a Tisztelt
Bizottságnak az elıterjesztést. Úgy érzi, hogy a Társaság az ügyvezetıvel együtt
bizonyított. Egy nagyon komoly feladat áll még elıttük, hiszen a Smaragd város
fejlesztése most indul. Itt is bizonyítási vágy van az Igazgató úrban, tehát
mindenképpen meg kell hagyni ezt a bizonyítási lehetıséget. Javasolja a Tisztelt
Bizottságnak az elıterjesztés elfogadását.
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Az elıterjesztéssel kapcsolatban több észrevétel, kérdés, vélemény nem merült
fel, így a Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket, foglaljanak állást az
elıterjesztéssel, valamint a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

252/2013. (XII. 11.) számú határozata
a „Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönzı Kft
ügyvezetı igazgatójának megválasztásáról” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési
és Befektetés-ösztönzı Kft ügyvezetı igazgatójának megválasztásáról” tárgyú
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének a
2013. évi költségvetésrıl szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosítása, az Önkormányzat 2014. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása; döntés az
Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl és elızetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Scher Ágota irodavezetı: A kiküldött költségvetés módosításról szóló rendelettervezet, valamint az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezethez lenne
kiegészítése. Mindegyik kiegészítési pont, amit el fog mondani az az átmeneti
rendelethez kapcsolódik. Gyakorlatilag kiegészülne az átmeneti rendelet három
gondolatkörrel, melyek a következık: A Közgyőlés napirendjén szerepel a
távhıszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdés megkötésérıl szóló
döntés-tervezet. A szerzıdés jóváhagyásának feltétele, hogy a szolgáltató a
közbeszerzésrıl szóló 2011. évi CVIII. tv. alapján a tevékenység végzésére
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kizárólagosságot kapjon. Ezzel egészülne ki a vagyonrendelet, amit az átmeneti
rendelettel módosítanának, ez az átmeneti rendeletnek a 14. §-ába kerül
beépítésre. A következı gondolatkör szintén hasonló: várhatóan a januári
Közgyőlés dönthet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet elfogadásáról. A cégbejegyzést követıen viszont már a
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-profit Kft látja el ezt a
tevékenységet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet hatálybalépéséig a vagyonrendeletbe kerül szabályozásra e tevékenység
végzésére vonatkozó kizárólagosság. Ez a gondolatkör is beépülne a
vagyonrendeletbe és ez az átmeneti rendelet 14. §. /2/ bekezdését érinti. Azzal a
kiegészítéssel, hogy ez csak addig van hatályba, ameddig majd a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet hatályba nem lép. A
harmadik gondolatkör pedig az elmúlt Közgyőlésen vetıdött fel, amikor az
önkormányzati tulajdonú gépkocsik üzembentartói szerzıdéseit tárgyalta a
Közgyőlés és akkor elhangzott egy olyan javaslat, hogy ezt a hatáskört a
polgármester részére ruházza át a Közgyőlés. Gyakorlatilag ez a gondolatkör
szerepel még az átmeneti rendeletben, ami szintén a polgármesterre átruházott
hatásköröket szabályozó rendeletet fogja módosítani. Ha nem ragaszkodik
hozzá a Bizottság, nem olvasná fel szó szerint hányadik paragrafus milyen
bekezdése és milyen megfogalmazással került ez a szövegrész be az átmeneti
rendeletbe, de a Jegyzıi Iroda munkatársai elvégezték ezt a feladatot és a
Közgyőlés elé kerülı anyagban már ezek benne lesznek és maga az elıterjesztés
szöveges része egészül ki az általa elmondottakkal. Kéri, hogy az elhangzott
kiegészítésekkel együtt tárgyalja meg és támogassa a Bizottság az elıterjesztést.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket, hogy foglaljanak állást az elıterjesztés
megtárgyalásával, valamint az elıterjesztéshez tartozó 2. számú határozati
javaslattal, - mely az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl szól - kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

253/2013. (XII. 11.) számú határozata
a „Veszprém Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyőlésének a 2013.
évi költségvetésrıl szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzat rendelet
módosítása, az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendelet megalkotása; döntés az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl
és elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról” tárgyú elıterjesztésrıl
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú város
Önkormányzata Közgyőlésének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 5/2013. (II.
28.) önkormányzat rendelet módosítása, az Önkormányzat 2014. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása; döntés az Önkormányzat likvid
hitelfelvételérıl és elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról” tárgyú
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati javaslat, mely
– az Önkormányzat likvid hitelfelvételérıl szól - elfogadását.
A Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket foglaljanak állást az elıterjesztéshez
tartozó 2. számú határozati javaslattal, – mely a Polgármesteri Hivatal
használatában lévı nyomatkészítı eszközök tartós üzemeltetésével kapcsolatos
elızetes pénzügyi kötelezettségvállalásról szól - kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

254/2013. (XII. 11.) számú határozata
a Polgármesteri Hivatal használatában lévı nyomatkészítı eszközök
tartós üzemeltetésével kapcsolatos elızetes pénzügyi
kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal használatában
lévı nyomatkészítı eszközök tartós üzemeltetésével kapcsolatos elızetes
pénzügyi kötelezettségvállalásról szóló határozati javaslatot. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó 2. számú határozati
javaslat, mely – a Polgármesteri Hivatal használatában lévı nyomatkészítı
eszközök
tartós
üzemeltetésével
kapcsolatos
elızetes
pénzügyi
kötelezettségvállalásról szól - elfogadását.
A Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket foglaljanak állást az elıterjesztéshez
tartozó, a 2013. évi költségvetésrıl szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

255/2013. (XII. 11.) számú határozata
a 2013. évi költségvetésrıl szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a 2013. évi költségvetésrıl szóló 5/2013.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. A
Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztéshez tartozó, a 2013. évi
költségvetésrıl szóló 5/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket, Scher Ágota irodavezetı asszony által
elmondott kiegészítéseket figyelembe véve foglaljanak állást az elıterjesztéshez
tartozó, az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról, a közszolgálati
tisztviselıkrıl szóló törvénnyel összefüggı egyes kérdésekrıl szóló 22/2012. (V.
31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezettel
kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

256/2013. (XII. 11.) számú határozata
az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról, a közszolgálati
tisztviselıkrıl szóló törvénnyel összefüggı egyes kérdésekrıl szóló
22/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2014. évi átmeneti
gazdálkodásáról, a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvénnyel összefüggı
egyes kérdésekrıl szóló 22/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztéshez tartozó, az Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról, a
közszolgálati tisztviselıkrıl szóló törvénnyel összefüggı egyes kérdésekrıl szóló
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22/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
elfogadását, a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésekkel.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

5. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Dr. Strenner Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnöke
Dr. Strenner Zoltán, mint elıterjesztı nem kívánt kiegészítéssel élni.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket, hogy foglaljanak állást az elıterjesztéssel,
valamint a hozzá kapcsolódó rendelet-tervezettel kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

257/2013. (XII. 11.) számú határozata
„A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó rendelet-tervezet elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
ellenırzési terve
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Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Dr. Mohos Gábor jegyzı
Rompos Gabriella irodavezetı: Az ellenırzési terv kockázatelemzéssel készült,
figyelembe véve a kapacitásukat, ellenırzési kötelezettségeiket. Személyi
állományuk 4 fı, ez alapján készítették el a 2014. évi ellenırzési tervet. A tervbe
azoknál az intézményeknél terveztek átfogó vizsgálatot, akiknél még nem
végeztek rendszerellenırzést, ilyen a Megyei Könyvtár, a Laczkó D. Múzeum,
Intézményi Szolgáltató Szervezet. Új területként választották ki a diákétkeztetés
vizsgálatát, mely az Intézményi Szolgáltató Szervezethez került, valamint évente
egy gazdasági társaságnál végeznek vizsgálatot, ez jövıre a Csarnok Kft lesz.
Továbbá vannak olyan feladataik, melyeket jogszabályok írnak elı, ez a
civileknek nyújtott támogatások vizsgálata, illetve vizsgálják még az Európa
Uniós forrásokból megvalósuló projekteknek a teljesítését, illetve van egy olyan
vizsgálati pont, mely az Állami Számvevıszék vizsgálata alapján az intézkedési
terv végrehajtását ellenırzi. Ellenırzési kötelezettség áll fenn a városhoz
csatlakozott Eplény, Tótvázsony, Hidegkút Önkormányzatok esetében, illetve a
Kistérségi Társulásnál az Egyesített Szociális Intézmény esetében. Ezeket
tartalmazza nagy vonalakban az ellenırzési terv. Egy kevés tartalékidıt is
terveztek, amit az új ellenırzésekre, illetve azokra az ellenırzési feladatokra
tartalékolnak, ha esetleg egy vizsgálat hosszabb idıtartamot vesz igénybe. Az
elıterjesztık egyetértettek az elıterjesztéssel, kéri a Bizottság támogatását.
Czaun János bizottsági tag 14,36 órakor elhagyta az üléstermet.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Köszöni a Bizottság tagjainak munkáját, hisz
az ellenırzések során a delegált tagok munkájukat elvégezték, illetve bepillantást
nyerhettek az ellenırzés folyamán azoknál az intézményeknél folyó munkába,
amelyek ebben az évben sorra kerültek. Kéri az Irodát, munkájukat a jövıben is
vegyék igénybe és segítsék e munka végrehajtását.
Az elıterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, kérdés, vélemény nem merült fel, így
a Bizottság Elnöke kérte jelenlévıket, hogy foglaljanak állást az elıterjesztéssel,
valamint a hozzá kapcsolódó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

258/2013. (XII. 11.) számú határozata
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a „Veszprém Megyei Jogú város Önkormányzata 2014. évi ellenırzési
terve” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú város
Önkormányzata 2014. évi ellenırzési terve” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
2014. I. félévi munkatervének jóváhagyása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak állást az
elıterjesztéssel, valamint a hozzá tartozó határozati javaslattal kapcsolatban
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 4 tagja 4 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

259/2013. (XII. 11.) számú határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2014.
I. félévi munkatervének jóváhagyása” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyása”
tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
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8. Kötelezettség vállalás önerı biztosítására Veszprém, Erzsébet
sétány 1. sz. (5054 hrsz) alagsorában „Régészeti látványtár
megvalósítása a Laczkó Dezsı Múzeumban” címő projekthez
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Czaun János bizottsági tag 14,41 órakor visszatért az ülésterembe.
Schmidt István irodavezetı: A költségekre vonatkozóan lenne kiegészítése az
elıterjesztéshez. Az elıterjesztésbe elıvezették azt, hogy a többlet
kötelezettségvállalásnak milyen tartalmi elemei lennének. A 3. oldalon az
elıterjesztésben látható, hogy tartalékkeretet képeztek 2,5 millió forint
összegben. Mai napon egyeztetést folytattak az elıterjesztéssel kapcsolatban és
Igazgató úrnak van egy levele, melyet Alpolgármester Asszonynak írt, miszerint
3 mFt-os költség-nagyságrendben ezt a fajta tartalékkeretet ki tudja gazdálkodni
a következı költségvetési évben, ezért az a kérés hangzott el elıterjesztı
részérıl, hogy a tartalékkeretet így az elıterjesztésbıl, mint önkormányzati
kötelezettségvállalásból vegyék ki és a kötelezettségvállalás összegét
csökkentsék. Konkrétabban az 52.262.591.- Ft-ból a 2,5 millió forintot le kell
vonni és ez lesz majd a végleges kötelezettségvállalás összege.
Scher Ágota irodavezetı: Nem tudja, hogy Igazgató úr milyen forrásokra
alapozva tette ezt a kijelentést, hiszen a 2014. évi költségvetés az intézményre
vonatkozóan még nem került jóváhagyásra semmilyen szinten sem. Az állami
támogatást nem hagyta jóvá a Parlament, sem pedig az Önkormányzat a
költségvetési támogatást. Kéri a Bizottságtól, úgy erısítse meg ezt az
elıterjesztést, hogy ez a kigazdálkodás nem igényelhet többlettámogatást a
fenntartó részérıl a mőködési költségekhez, mint ami 2013. évben volt.
Limbacher Gábor, a Laczkó Dezsı Múzeum igazgatója: Úgy gondolja, annak
nincs akadálya, hogy az ez évi költségvetésbıl is gazdálkodhasson az intézmény.
İ a levél megírásakor ebben gondolkodott. Kéri, hogy mostantól jövı év
decemberéig történhessen részükrıl az önrész biztosítása, igazodva a
támogatáshoz.
Schmidt István irodavezetı: Közben kiszámolta, bruttó 12.597.837.- Ft-ra
módosítanák a határozati javaslatban a kötelezettségvállalás összegét és kéri a
Tisztelt Bizottságot, a határozati javaslatnál ezt az összeget vegye figyelembe.
A Bizottság részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéssel, valamint a határozati javaslatával kapcsolatban, figyelembe véve
Schmidt István irodavezetı úr által elmondottakat.
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A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

260/2013. (XII. 11.) számú határozata
a „Kötelezettség vállalás önerı biztosítására Veszprém, Erzsébet sétány
1. sz. (5054 hrsz) alagsorában „Régészeti látványtár megvalósítása a
Laczkó Dezsı Múzeumban” címő projekthez” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Kötelezettség vállalás önerı
biztosítására Veszprém, Erzsébet sétány 1. sz. (5054 hrsz) alagsorában
„Régészeti látványtár megvalósítása a Laczkó Dezsı Múzeumban” címő
projekthez” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
- a bizottsági ülésen elhangzott módosítást figyelembe véve - elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

9. A Swing-Swing Kft-vel megkötött szolgáltatásvásárlási
szerzıdéssel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
A Bizottság részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéssel, valamint a hozzá tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

261/2013. (XII. 11.) számú határozata
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„A Swing-Swing Kft-vel megkötött szolgáltatásvásárlási szerzıdéssel
kapcsolatos megállapodás jóváhagyása” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Swing-Swing Kft-vel megkötött
szolgáltatásvásárlási szerzıdéssel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása” tárgyú
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

10.Vis maior támogatás igénylése a 2013. november 30-i tőzkár
miatt a veszprémi Bakonyi Tájházban keletkezett vis maior
károk helyreállításával kapcsolatban
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Schmidt István irodavezetı: Kiegészítése nincs, úgy érzi mindent leírtak az
elıterjesztésben.
Limbacher Gábor, a Laczkó Dezsı Múzeum igazgatója: Az elıterjesztésbe 150
eFt mőtárgy-kár szerepel, de felmérték és kb. 350 eFt a kár.
Schmidt István irodavezetı: Ezt még egyenlıre nem korrigálták az
elıterjesztésben, Igazgató úr tájékoztatta az Irodát az összegrıl. Még fontos
kiegészítésként annyit mondana el, hogy az ingatlanra nincs biztosítás.
Scher Ágota irodavezetı: Van biztosítása az ingatlannak. A Tájház korábban is
az Önkormányzat vagyonában szerepelt, és az Önkormányzat kötött rá
biztosítást.
Schmidt István irodavezetı: Igazgató úr tájékoztatta úgy, hogy nincs biztosítás.
Scher Ágota irodavezetı: Nem Igazgató úr köti a biztosítást, a Pénzügyi Iroda
adta meg az adatokat a Biztosító részére.
Schmidt István irodavezetı: Akár a vis maior, akár a biztosítás körében még
nagyon sok egyeztetés várható, a kárszakértı még nem zárta le a vizsgálatot. A
késıbbiekben még tájékoztatni fogják a Bizottságot.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Biztos benne, hogy lehetıség lesz
pótlólagos kár bejelentésére és nyilván több szemle lesz a Biztosító részérıl is.
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Valószínősíti, hogy a vis maior keretet is lehet bıvíteni. Akármennyire is
óvatosak a Tőzoltók egyik kár mindig a tőz, a másik a víz. Mindent amit
lehetséges, a plusz költségeket, a kár helyreállítás költségét, mindent akár a
biztosítótól, akár a vis maior keretbıl meg kell kérni. Biztos benne – más
Bizottság napirendjén is szerepel biztosítással kapcsolatos elıterjesztés -, hogy
a Költségvetési Csoport jól megnézte és a biztosítás rendben lesz.
Figyelemmel fogja kísérni a Bizottság. Benne mindig az vetıdik fel, hogy
nyilván a Tájház, - mint a neve is - tartalmazza a kockázatot,
épületszerkezetébıl fakad és sajnos nem elıször fordul elı. Az viszont nem
fordulhat elı, hogy ne ez legyen a jellege és a tetızete.
Baumgartner Lajos, a Bizottság tagja: Van már valami elıre jelezhetı, hogy
mi is váltotta ki a tőzesetet vagy semmit nem lehet még tudni? Úgy emlékszik
az elıterjesztésben szerepel, hogy áramtalanított épületrıl van szó. Szándékos
gyújtogatás volt-e? Szeretné még megkérdezni Scher Ágota irodavezetı
asszonytól, hogy milyen nagyságrendben volt biztosítva az épület, mert a
bekerülési összeg alapján (tetıszerkezet, rendbetétel, stb.) elég tetemes
összegrıl van szó.
Scher Ágota irodavezetı: Kb. 20 mFt a könyvszerinti érték. Ehhez tudni kell,
elég tetemes az önkormányzati vagyon, több 10 milliárd értékben. A
biztosításnak a könyvszerinti érték az alapja, amit bizonyos szorzószámokkal
látnak el. Ebben az esetben, miután néhány éve volt egy hasonló esemény és
akkor teljesen felújításra került, meglehetısen magas a könyvszerinti érték az
avultsághoz képest. Azok a könyvszerinti értékek most megfelelnek az ingatlan
való értékének. Azt nem lehet, hogy minden önkormányzati vagyont, - aminek
ráadásul kilencvenvalahány százaléka forgalomképtelen körbe tartozik - évente
felértékeltesse az Önkormányzat, mert az pénzbe kerül. Valamilyen
kiindulásnak kell lennie, ezért azt választották, hogy könyvszerinti érték, de az
ingatlant szorzószámmal látták el, pont azért, mert vannak olyan ingatlanok,
melyek régen épültek, ezért a könyvszerinti értéke is más és a szorzószámokkal
korrigálják a különbséget. Lényeg, hogy minél magasabb legyen egy
káresemény bekövetkezésekor a biztosítási igény.
Baumgartner Lajos, a Bizottság tagja: Lehet, hogy ennél a háznál kivételt kell
tenni. Valami van ott. Valaki nem akarja, hogy az legyen. Úgy látszik kétszer
tőzeset volt. Meg kell nézni a biztosítási összeget, vagy felül kell vizsgálni a
kockázatos ingatlanokat. Nem azt mondja, hogy mindet csak a kockázatosakat.
Scher Ágota irodavezetı: A biztosítóval kötött szerzıdés értékkövetı, azaz
minden év február 15-ig korrigálják a biztosítási értékeket, hiszen
folyamatosan történnek beruházások, felújítások. Ha régirıl van szó, akkor
ráaktiválás történik, új esetében külön kötnek biztosítást. Azt, hogy egy adott
ingatlan milyen kockázati körbe tartozik, bárki nehezen tudná elıre
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megmondani. Az, hogy öt éven belül másodszor leégett az épület a
valószínősége, számítása igen nehéz. A jelentés tárja majd fel a valódi okait a
tőznek.
Schmidt István irodavezetı: A Katasztrófavédelemmel napi szinten
egyeztetnek, de egyenlıre még nem mondanak semmit azzal kapcsolatban,
hogy mi okozta a tőzet. Valóban áramtalanítva volt az épület, áram alatt a
tőzjelzı berendezés volt, ami jelzett is. Idıben érkeztek a helyszínre a tőzoltók,
csak a nádtetı pillanatok alatt lángra kap, a faszerkezet, illetve a fafödém is
károsodott. Legnagyobb problémát most a víz okozza, okozta, mivel átázott a
födémszerkezet, átázott a tőzfal és a legnagyobb ellenség most a hideg. Az öt
évvel ezelıtti káreset májusban történt, most december van. Az éjszakai
fagyok során nem szárad a szerkezet, hanem duzzad, tovább károsodik.
Ezeket azért mondta el, mert a biztosító pozitívan áll ezekhez a kérdésekhez,
és a kárérték megállapításánál nemcsak az épület értékével foglalkozik, hanem
a káresettel kapcsolatos egyéb költségek, továbbá az ideiglenes védekezési
költség, helyreállítás során elıforduló többletköltségek, stb. is bekerülnek.
Bízik abban, hogy magasabb értékre is számíthatnak, mint a biztosítás. A vis
maior támogatás a biztosító által meg nem térített részre szól.
Czaun János, a Bizottság tagja: Ügyrendi javaslata lenne: Az elıterjesztés nem
errıl szól. Meg lehet kérdezni, a Bizottság egyetért-e azzal, hogy a vis maior
keretet megigényelje az Önkormányzat.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Más Bizottság tárgyalja a biztosítást, az
azzal kapcsolatos kérdéseket. İ is felvetette volna az alulbiztosítottságot, amit
törvény tilt, tehát alkuszi kötelezettség figyelmeztetni az Önkormányzatot.
Fontos megállapítani, hogy milyen mértékben vállal kötelezettséget a Biztosító
a közvetítésben és mik a javaslatai. A biztosítási összegeket az Önkormányzat
adja fel.
A Bizottság részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte jelenlévıket foglaljanak állást az
elıterjesztéssel és a hozzá tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

262/2013. (XII. 11.) számú határozata
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a „Vis maior támogatás igénylése a 2013. november 30-i tőzkár miatt a
veszprémi Bakonyi Tájházban keletkezett vis maior károk
helyreállításával kapcsolatban” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Vis maior támogatás igénylése a 2013.
november 30-i tőzkár miatt a veszprémi Bakonyi Tájházban keletkezett vis
maior károk helyreállításával kapcsolatban” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

11.Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt között kötendı
távhıszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdésrıl
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
A Bizottság részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéssel, valamint a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

263/2013. (XII. 11.) számú határozata
a „Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt között kötendı
távhıszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdésrıl” tárgyú
elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés a Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt
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között kötendı távhıszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatási szerzıdésrıl”
tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

12.Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
gazdálkodási koncepciójának elfogadása

bérlakás

Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
A Bizottság részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéssel, valamint a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

264/2013. (XII. 11.) számú határozata
a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata bérlakás gazdálkodási
koncepciójának elfogadása” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata bérlakás gazdálkodási koncepciójának elfogadása” tárgyú
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

13. Együttmőködési megállapodás jóváhagyása az Invitel
Távközlési Zrt-vel „WIFI” pont üzemeltetése tárgyában
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Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Ez a WIFI szolgáltatás csak 30 perces?
Józsa Tamás irodavezetı: Tudomása szerint ez nincs idıben, sem
sávszélességben korlátozva.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Az elıterjesztésben ı is úgy olvasta, hogy
korlátozás nélküli, de ha a gépeket bekapcsolják és megpróbálják, akkor 30
percig jó.
Scher Ágota irodavezetı: Az a Hivatal, az elıterjesztés pedig közterületre
vonatkozik.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Akkor ez a közterületeken mőködik.
Józsa Tamás irodavezetı: Arról van szó, hogy kettı WIFI szolgáltatás él
most a belvárosban. Ez az elıterjesztés a Kossuth utca felsı szakaszán
elhelyezkedıre vonatkozik. Ugyanezen a szakaszon, illetve ennél sokkal
szélesebb területi egységen, az egész belvárosban elérhetı a turisztikai, amit
különbözı tartalmi és idıbeli korlátozásokkal használhatnak. Annál a WIFI
szolgáltatásnál, melyrıl az elıterjesztés szól nincs korlátozás.
A Bizottság részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéssel, valamint a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

265/2013. (XII. 11.) számú határozata
„Együttmőködési megállapodás jóváhagyása az Invitel Távközlési Zrtvel „WIFI” pont üzemeltetése tárgyában” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „Együttmőködési megállapodás
jóváhagyása az Invitel Távközlési Zrt-vel „WIFI” pont üzemeltetése
tárgyában” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az
elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó határozati javaslat
elfogadását.
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(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

14. A Magyar Állam tulajdonában lévı, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı ingatlanok
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
kerülésének
kezdeményezésérıl hozott közgyőlési határozatok módosítása
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Bízik abban, hogy mindenki tudta követni
a határozatokat. Szerencsésebbnek tartja, ha megfelelıen jelezve van, ne
kelljen visszakeresgélni, ez segítené az áttekintést.
A Bizottság részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéssel, és a hozzá tartozó 1. számú határozati javaslattal kapcsolatban,
mely a 247/2012. (VI. 29.) határozat módosítására vonatkozik.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

266/2013. (XII. 11.) számú határozata
„A Magyar Állam tulajdonában lévı, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı ingatlanon ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésérıl hozott
közgyőlési határozatok módosítása” tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „A Magyar Állam tulajdonában lévı, a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı
ingatlanon
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
kerülésének
kezdeményezésérıl hozott közgyőlési határozatok módosítása” tárgyú
elıterjesztést. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 1. számú határozati javaslat,
- mely a 247/2012. (VI. 29.) határozat módosítására, a Magyar Állam

25

tulajdonában lévı Veszprém, 6144/6 és 6144/8 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonjogának Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történı
térítésmentes átruházásának kezdeményezésére vonatkozik a Magyar Állam
képviseletében eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál elfogadását.
A Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéshez tartozó 2. számú határozati javaslattal kapcsolatban, mely a
283/2013. (X. 31.) határozat módosítására vonatkozik.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

267/2013. (XII. 11.) számú határozata
a Magyar Állam tulajdonában lévı, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı ingatlanon ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésérıl hozott
közgyőlési határozatok módosítása tárgyú határozati javaslatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonában lévı, a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı
ingatlanon
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
kerülésének
kezdeményezésérıl hozott közgyőlési határozatok módosítása tárgyú
határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 2. számú határozati javaslat,
- mely a 283/2013. (X. 31.) határozat módosítására, a Magyar Állam
tulajdonában lévı Veszprém, 040/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történı térítésmentes
átruházásának kezdeményezésére vonatkozik a Magyar Állam képviseletében
eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál - elfogadását.
A Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéshez tartozó 3. számú határozati javaslattal kapcsolatban, mely a
284/2013. (X. 31.) határozat módosítására vonatkozik.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

268/2013. (XII. 11.) számú határozata
a Magyar Állam tulajdonában lévı, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı ingatlanon ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésérıl hozott
közgyőlési határozatok módosítása tárgyú határozati javaslatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonában lévı, a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı
ingatlanon
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
kerülésének
kezdeményezésérıl hozott közgyőlési határozatok módosítása tárgyú
határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 3. számú határozati javaslat,
- mely a 284/2013. (X. 31.) határozat módosítására, a Magyar Állam
tulajdonában lévı Veszprém, 040/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történı térítésmentes
átruházásának kezdeményezésére vonatkozik a Magyar Állam képviseletében
eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál - elfogadását.
A Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéshez tartozó 4. számú határozati javaslattal kapcsolatban, mely a
285/2013. (X. 31.) határozat módosítására vonatkozik.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

269/2013. (XII. 11.) számú határozata
a Magyar Állam tulajdonában lévı, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı ingatlanon ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésérıl hozott
közgyőlési határozatok módosítása tárgyú határozati javaslatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonában lévı, a
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Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı
ingatlanon
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
kerülésének
kezdeményezésérıl hozott közgyőlési határozatok módosítása tárgyú
határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 4. számú határozati javaslat,
- mely a 285/2013. (X. 31.) határozat módosítására, a Magyar Állam
tulajdonában lévı Veszprém, 040/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történı térítésmentes
átruházásának kezdeményezésére vonatkozik a Magyar Állam képviseletében
eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál - elfogadását.
A Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéshez tartozó 5. számú határozati javaslattal kapcsolatban, mely a
286/2013. (X. 31.) határozat módosítására vonatkozik.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

270/2013. (XII. 11.) számú határozata
a Magyar Állam tulajdonában lévı, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı ingatlanon ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésérıl hozott
közgyőlési határozatok módosítása tárgyú határozati javaslatot
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a Magyar Állam tulajdonában lévı, a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévı
ingatlanon
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba
kerülésének
kezdeményezésérıl hozott közgyőlési határozatok módosítása tárgyú
határozati javaslatot. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés
megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó 5. számú határozati javaslat,
- mely a 286/2013. (X. 31.) határozat módosítására, a Magyar Állam
tulajdonában lévı Veszprém, 041 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történı térítésmentes
átruházásának kezdeményezésére vonatkozik a Magyar Állam képviseletében
eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnál - elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
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15. A Veszprém Kabay János utca 4716/1 hrsz alatti ingatlan (Ady
Endre utca felıli telekrész) ajándékozási szerzıdésének
megszüntetése
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
A Bizottság részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéssel és a hozzá tartozó határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúlag meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

271/2013. (XII. 11.) számú határozata
„A Veszprém Kabay János utca 4716/1 hrsz alatti ingatlan (Ady Endre
utca felıli telekrész) ajándékozási szerzıdésének megszüntetése”
tárgyú elıterjesztésrıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta „A Veszprém Kabay János utca 4716/1
hrsz alatti ingatlan (Ady Endre utca felıli telekrész) ajándékozási
szerzıdésének megszüntetése” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

16. Döntés
Márkó
és
Bánd
településekkel
kötendı
együttmőködési
megállapodásról
a
„Hivatásforgalmi
kerékpárút hálózat fejlesztése a térségi elérhetıség javításához,
a 8. számú fıközlekedési út tehermentesítése érdekében” címő
pályázat megvalósítása tárgyában
Elıterjesztı: Brányi Mária alpolgármester
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Schmidt István irodavezetı: Változás lesz az elıterjesztésben. Mai nap került
Brányi Mária alpolgármester asszony által aláírásra a módosított elıterjesztés.
Hétfın volt Alpolgármester Asszonynál Márkó és Bánd polgármestere és
akkor volt egy részletes egyeztetés. Annyiban változik a kötelezettségvállalási
része az elıterjesztésnek, illetve a csatolt együttmőködési megállapodásnak,
hogy a polgármesterekkel, illetıleg a településekkel való elszámolás az a
közigazgatási határokhoz igazodik, de a közigazgatási határok által számított
teljes bekerülési összeg, teljes beruházási érték nagyságrendjére vonatkozik a
kalkulált százalékos nagyságrend. Korábban a kilométer hosszra vetítették ezt
a százalékot, ami az eredeti elıterjesztésben is szerepel. Ezt ennyivel kívánják
korrigálni, illetve az elıterjesztıi részben kerül kifejtésre részletesebben, hogy
a teljes bekerülési költség fogalmán mit is értenek, illetve a lecsupaszított
beruházási költség között milyen fogalmakat szerepeltetnek, hogy mindenki
számára kristálytiszta és világos legyen. Ezt Márkó és Bánd polgármestere
kérte, világos legyen számukra, hogy mőszaki tartalomba mit is jelentenek az
alap és a kiegészítı költségelemek, melyek fajlagos költséggel jelennek meg.
Tulajdonképpen ennyi lenne a módosítás. Ez ma került Alpolgármester
Asszony által aláírásra, bízik benne, hogy a Bizottság tudja így kezelni.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Véleményezik. Kérdezi a Bizottságot, hogy
a szóbeli kiegészítéssel elégedettek-e, elfogadják-e így, mert az anyag nem ezt
tárta a Bizottság elé.
Czaun János, a Bizottság tagja: Kérdése, hogy a módosítás mit jelent
Veszprémnek? Jobban vagy rosszabbul jár-e ezáltal?
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Egyrészt fogalomtisztázásról van szó,
másrészt csak a Veszprém közigazgatási területének határán belüli költséget
kellene állni.
Scher Ágota irodavezetı: Százalékos megosztás van, százalékosan jobban
vagy rosszabbul járt-e a város?
Schmidt István irodavezetı: Picivel rosszabbul jár Veszprém. A közigazgatási
területe jóval több közúttal valósul meg, mint a másik települések esetében.
Ott vannak olyan szakaszok, ahol a kerékpárút nyomvonalnak a meglévı úton
való felfestése és közúti táblák kihelyezésével minimális költséget igényel. Ha
ezt nézik, akkor a települések kérése jogos volt, mert úgy érezték, hogy ık
fizetik meg szükség esetén a Veszprémre jutó mőszaki tartalmi elemek
költségnagyságrendjét is. Annyit szeretne elmondani, hogy ez az
együttmőködési megállapodás arról szól, ha a pályázat valami oknál fogva nem
teljesül, vagy keletkeznek olyan költségelemek, amik nem férnek be az amúgy
100 %-ban támogatott projektelemek közé, akkor ezzel a költségmegosztással
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Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Eddig is nagyon kedvezıen jártak az
érintett önkormányzatok, mint Veszprém. Ennek a projektnek a megvalósítása
inkább az ı területükön fejti ki kedvezı hatását. Annyit tud mondani, ha
Veszprém számára ez nem kedvezı, – mint ahogy Schmidt István irodavezetı
úr említi – nem fogja támogatni. Kérdezi a Bizottság véleményét.
Czaun János, a Bizottság tagja: Meg kellene nézni, hány bándi fog
Veszprémbe utazni ezen a kerékpárúton és hány veszprémi Bándra? Ha ezt
vennék figyelembe, akkor mindjárt mások lennének az arányok. Véleménye
szerint nem egészen korrekt a számítás. Azt meg különösen nehezményezi,
hogy az utolsó pillanatban kerül a Bizottság elé szöveges kiegészítés nélkül.
Még azt is megkockáztatja, hogy jobb lett volna levenni a napirendrıl és
Alpolgármester Asszony tájékoztatta volna a frakciót errıl a kérdésrıl. Nem
lát más lehetıséget, mint elfogadni, aztán majd megfelelı fórumon
„kimorogják” magukat.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Kérdezte Alpolgármester Asszonyt a
bizottsági ülés elıtt, van-e a közgyőlési anyagokban változás, de nem említette.
Alpolgármester Asszony valószínőleg nem tudta, hogy nem került ki az anyag.
Nem tudja támogatni, ha a Közgyőlésre már egy másik elıterjesztést kap,
akkor nyilván dönthetnek a képviselıtársai is máshogyan. Jelen pillanatban,
mivel több hozzászólás, kérdés, vélemény nem merült fel, kéri a Bizottság
tagjait, foglaljanak állást Irodavezetı úr által szóban elhangzott kiegészítést is
figyelembe véve az elıterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 4 igen szavazattal, 1
nem szavazattal meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

272/2013. (XII. 11.) számú határozata
a „Döntés Márkó és Bánd településekkel kötendı együttmőködési
megállapodásról a „Hivatásforgalmi kerékpárút hálózat fejlesztése a
térségi elérhetıség javításához, a 8. számú fıközlekedési út
tehermentesítése érdekében” címő pályázat megvalósítása tárgyában”
tárgyú elıterjesztés
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Döntés Márkó és Bánd
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településekkel kötendı együttmőködési megállapodásról a „Hivatásforgalmi
kerékpárút hálózat fejlesztése a térségi elérhetıség javításához, a 8. számú
fıközlekedési út tehermentesítése érdekében” tárgyú elıterjesztést. A
Bizottság, figyelembe véve a szóban elhangzott kiegészítést javasolja a
Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez tartozó
határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

17. Beszámoló a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács 2013. évi
tevékenységérıl
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Az elıterjesztés mutatja, hogy a város
támaszkodik az Egyetem kimővelt vezetıinek támogatására és tanácsára igenis
igényt tart. Ez a város egyetemi és katonai város.
Dr. Strenner Zoltán, a Bizottság tagja: Az Egyetem által delegált személyek,
akik a bizottsági üléseken nem jelennek meg, azokkal mi a helyzet?
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke. Tartják a kapcsolatot, megkérdezi a
véleményét és általában szerdai napokon budapesti projektegyeztetése van,
melyre az Egyetem delegálta. Kérte Gelencsér urat, legyen kedves tegyen
javaslatot arra, hogy más legyen helyette delegálva – ı megelégedett azzal,
hogy mint volt diáktársa tájékoztatja.
A Bizottság részérıl több kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága megtárgyalta a „Beszámoló a Veszprémi Egyetemi
Városi Tanács 2013. évi tevékenységérıl” tárgyú elıterjesztést. A Bizottság
javasolja a Közgyőlésnek az elıterjesztés megtárgyalását és az elıterjesztéshez
tartozó határozati javaslat elfogadását.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

18. Tájékoztató a 2013. évi nemzetközi kapcsolatokról
Elıterjesztı: Porga Gyula polgármester
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a tájékoztatót tudomásul veszi.
(Az elıterjesztés a 2013. december 19-én tartandó Közgyőlésrıl készülı jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)

19. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
munkatervének meghatározása

2014.

I.

félévi

Elıterjesztı: Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
A Bizottság részérıl kérdés, észrevétel, vélemény nem merült fel, így Nagy
Piroska, a Bizottság elnöke kérte a Bizottság tagjait foglaljanak állást az
elıterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban, figyelembe véve a
kiosztott kiegészítést.
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévı 5 tagja 5 igen szavazattal,
egyhangúan meghozta a következı határozatot.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése
Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

274/2013. (XII. 11.) számú határozata
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi és
Költségvetési Bizottságának 2014. I. félévi munkatervérıl
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Pénzügyi és
Költségvetési Bizottsága a Bizottság 2014. I. félévi munkatervét a leírtak és
kiosztott kiegészítés szerint elfogadja.
A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a munkatervet a Bizottság tagjainak
küldje meg.
Határidı:

2013. december 20.

Felelıs:

Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelıs köztisztviselı: Heinbach Anikó
bizottsági referens
(A bizottsági ülésen kiosztott kiegészítés a jegyzıkönyv 1. sz., az elıterjesztés a
jegyzıkönyv 2. sz. mellékletét képezi.)
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke: Köszöni a Bizottság ez évi munkáját. Várhatóan
nem lesz rendkívüli bizottsági ülés. Köszöni a Bizottság azon tagjainak is a munkát,
akik az ellenırzésben delegáltként részt vettek. Köszöni továbbá Scher Ágota
irodavezetı asszonynak és Horváthné Csere Anikó csoportvezetı asszonynak a
munkáját. Tudja, hogy az ı munkájuk dandárja folytatódik, szinte pihenés nélkül.
Ehhez nagyon jó egészséget kíván. Köszöni a referens segítségét is. Minden
jelenlévınek szép adventi elıkészületet kíván, és még egyszer köszöni mindenki
munkáját.
Nagy Piroska, a Bizottság elnöke megköszönte a részvételt és több napirendi pont
nem lévén a Bizottság ülését 15,20 órakor bezárta.
K.m.f.
Nagy Piroska
a Bizottság elnöke

Czaun János
a Bizottság alelnöke
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